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Disciplina : ȘTIINȚA ADMINISTRAȚIEI  
Coordonator: Univ.univ.dr. ALINA LIVIA NICU 

1 Societatea civilă și activitatea primarilor. Studiu de caz 

2 Societatea civilă și activitatea consiliilor locale. Studiu de caz 

3 Scopul social și activitatea guvernului. Studiu de caz 

4 Informatizarea administrației. Studiu de caz 

5 Gestionarea resursei umane din administrația publică. Studiu de caz 

6 Funcția juridică a administrației publice. Studiu de caz 

7 Grupurile de presiune și administrația publică. Studiu de caz 

8 Controlul administrativ. Studiu de caz. 

9 Societatea civilă și decizia administrativă. Studiu de caz 

10 Societatea civilă și scopul social. Studiu de caz. 

Disciplina : MICROECONOMIE 
Coordonator: Lect.univ.dr. OANA STĂICULESCU 
1. Moneda virtuală. Studiu de caz 
2. Capitalul uman și analiza economică a salariului 
3. Fondurile europene și stimularea creșterii economice. Studiu de caz  
 
Disciplina : MACROECONOMIE 
Coordonator: Lect.univ.dr. OANA STĂICULESCU 
1. Piața construcțiilor din România 
2. Piața financiar-bancară din România 
3. Inflația în România 
4. Investițiile străine și dezvoltarea macroeconomică 
5. Șomajul în România 
 
Disciplina : DREPTUL UNIUNII EUROPENE 
Coordonator: Lect.univ.dr. ANAMARIA GROZA 
1. Libera circulație a mărfurilor în cadrul Uniunii Europene 
2. Principiul tratamentului național în cadrul UE  
3. Libera circulație a serviciilor în cadrul Uniunii Europene 
4. Dreptul de stabilire în Uniunea Europeană  
5. Piața internă – element al integrării economice europene 
6. Protecția consumatorilor în cadrul Uniunii Europene 
7. Principiul recunoașterii reciproce în cadrul UE 
8. Principiul subsidiarității 
9. Principiile atribuirii de competențe și proporționalității 
10. Principiile preeminentei și aplicării imediate și directe a normelor de drept european 
 
Disciplina : DREPT ADMINISTRATIV I 
Coordonator: Lect.univ.dr. RALUCA CAMELIA VOINEA 
1. Instituția prefectului. Activitate si atribuții. Studiu de caz: judetul Dolj 
2. Consiliul Local. Activitate si atribuții. Studiu de caz: 5 comune din judetul Dolj 
3. Consiliul judetean Dolj. Activitate si atribuții 
4. Legalitatea actului administrativ – condiții de formă 
5. Promovarea functionarului public 
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Disciplina : TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 
Coordonator: Conf.univ.dr. ROBERTA PLOSCĂ 
1. Considerații cu privire la persoana fizică. Studiu de caz 
2. Considerații cu privire la persoana juridică. Studiu de caz 
3. Caracteristicile dreptului scris. Studiu de caz 
 
Disciplina : DREPTUL FAMILIEI 
Coordonator: Lect.univ.dr. MARIA MARIETA SOREAȚĂ 
1. Regimul juridic al impedimentelor la casatorie. Studiu de doctrină şi jurispudenţă 
2. Regimul juridic al nulității căsătoriei. Studiu de jurisprudenţă. 
3. Studiu privind distincția între căsătoria fictivă și căsătoria putativă. 
4. Procedura divorțului-aspecte practice. 
5. Regimul comunității convenționale. Implicaţii practice în relaţiile dintre soţi, şi în relaţiile patrimoniale dintre 
soţi şi terţe persoane. 
 
Disciplina : FILOSOFIA DREPTULUI  
Coordonator: Lect.univ.dr. MĂDĂLIN SAVU TICU 

1. Aspecte practice privind rolul și importanța filosofiei juridice în sfera dreptului și a administrației publice 

2. Doctrina kelseniană a dreptului și a statului 

3. Teoria contractului social și influența acesteia în perioada modernă și contemporană 

Disciplina : DREPT ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
Coordonator: Conf.univ.dr. LAVINIA ELENA  STUPARU 
Titlul temei de licență va fi stabilit în raport de hotărârea judecătoreasca definitivă aleasă care poate avea ca 
obiect oricare dintre tematicile de mai jos: 
1. Întreprinderea - cadru de administrare a afacerilor  
2. Profesioniştii comercianţi şi auxiliarii acestora 
3. Obligațiile profesionale ale profesioniștilor comercianți 
4. Fondul de comerț 
5. Regimul juridic general al profesionistului comerciant persoană fizică 
6. Regimul juridic general al profesionistului comerciant persoană juridică 
7. Constituirea societăților comerciale 
8. Formalităţile de constituire a societăţilor comerciale  
9. Personalitatea juridică a societății comerciale 
10.  Funcționarea societăților comerciale 
11.  Modificarea societăților comerciale 
12. Încetarea existenței societăților comerciale 
 
Disciplina : DREPTUL TRANSPORTURILOR 
Coordonator: Conf.univ.dr. CRISTINA STANCIU 
1. Contract de transport de bunuri. Obligaţia transportatorului de a efectua transportul în termenul stabilit 
2. Contract de transport de bunuri. Obligaţia transportatorului de conservare a bunurilor încredinţate spre 
transport 
3. Despre risc și suportarea lui în materia contractului de transport de bunuri 
4. Contractul de expediție. Obligația expeditorului de a respecta instrucțiunile comitentului în alegerea 
traseului, mijloacelor şi modalităţilor de transport al mărfii, iar dacă nu există asemenea instrucţiuni, de a  
acţiona în interesul comitentului 
5. Contractul de expediție. Obligaţia de a preda comitentului premiile, bonificaţiile şi reducerile tarifelor, 
obţinute de expeditor 
6. Contractul de transport pe calea ferată. Operaţiunile de încărcare şi descărcare 
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7. Contractul de transport pe calea ferată. Obligaţia de plată a tarifului de transport 
8. Contractul de transport pe calea ferată. Obligaţia de transport a bunurilor într-un anumit termen 
9. Contractul de transport pe calea ferată. Răspunderea căii ferate pentru pierderea mărfii 
10. Contractul de transport pe calea ferată. Răspunderea căii ferate pentru avarierea mărfii 
 
Disciplina : DREPTUL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE 
Coordonator: Lect.univ.dr. LOREDANA BELU 
1. Studiu de caz privind plata drepturilor salariale 
2. Studiu de caz privind concedierea salariaţilor pentru necorespundere profesională 
3. Studiu de caz privind încetarea contractului individual de muncă prin demisie 
4. Studiu de caz privind nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară 
5. Studiu de caz privind răspunderea patrimonială a salariatului. 
6. Studiu de caz privind contractul individual de muncă pe durată determinată. 
7. Studiu de caz privind nulitatea contractului individual de muncă. 
8. Studiu de caz privind concedierea colectivă. 
9. Studiu de caz privind legalitatea declanşării grevei. 
10. Studiu de caz privind concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. 
 
Disciplina : DREPT FUNCIAR ȘI CADASTRAL 
Coordonator: Lect.univ.dr. MATEI DIACONU 
1. Caracterele dreptului de proprietate publică asupra imobilelor. Studiu de caz. 
2. Exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate funciară. Studiu de caz. 
3. Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publică. Studiu de caz. 
4. Concesiunea bunurilor proprietate publică. Studiu de caz. 
5. Răspunderea juridică în dreptul funciar. Studiu de caz. 
6. Obligațiile deținătorilor de terenuri agricole. Studiu de caz 
7. Sistemul general de cadastru și funcțiile sale. 
8. Intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară. Studiu de caz 
9. Înscrierea provizorie în cartea funciară. Studiu de caz. 
10. Notarea unor drepturi, acte sau fapte juridice în cartea funciară. Studiu de caz. 
 
Disciplina : AUTORITATI AUTONOME ADMINISTRATIVE 
Coordonator: Lect.univ.dr. SILVIU DRĂGAN 
1. Autoritati autonome administrative cu statut legal, scurta prezentare, 
2.Locul si rolul autoritatilor autonome administrative in sistemul administratiei publice din Romania, 
3.Rolul Consiliului Legislstiv in activitatea de legiferare din Parlament, 
4.Particularitati privind activitatea desfasurata de Agentia Nationala de Integritate, 
5.Rolul Autoritatii Electorale Permanente in procesul scrutinului electoral din Romania. 
 
Disciplina : LIBERTĂȚI FUNDAMENTALE 
Coordonator: Conf.univ.dr. ELENA MĂDĂLINA NICA 
1. Dreptul la viață în jurisprudența CEDO împotriva României 
2. Dreptul la integritate fizică în jurisprudența CEDO împotriva României 
3. Dreptul la un proces echitabil în jurisprudența CEDO împotriva României 
4. Limitele libertății de exprimare în jurisprudența CEDO împotriva României 
5. Dreptul la viață privată în juridprudența CEDO împotriva României 
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Disciplina : POLITICI PUBLICE 
Coordonator: Prof.univ.dr. CRISTINA MARIA OTOVESCU 
1.    Consideraţii generale asupra politicilor publice 
2.    Ciclul politicilor publice 
3.    Politica privind diversitatea și incluziunea 2021-2025 
4.    Planul de acțiune privind diversitatea și incluziunea pentru perioada 2021-2025 
5.    Politica privind confidențialitatea datelor personale 
 
Disciplina : DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE 
Coordonator: Conf.univ.dr. MANUELA LAVINIA ISTRĂTOAIE 
1. Aspecte teoretice si practice privind garanția contra evicțiunii în contractul de vânzare 
2. Studiu de caz privind efectele contractului de locațiune 
3. Ingratitudinea donatarului. Revocarea donației. Efecte. 
4. Norme juridice aplicabile în materia contractului de mandat 
5. Studiu de caz privind obligația de întreținere 
6. Aspecte teoretice si practice privind promisiunile de vânzare 
7. Norme juridice aplicabile în materia vânzării unei moșteniri 
8. Studiu de caz privind împrumutul de consumație 
9. Norme juridice aplicabile în depozitul hotelier 
10. Viciile de consimțământ în contractul de vânzare. Studiu de caz 
 
Disciplina : DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ. PERSOANELE 
Coordonator: Lect.univ.dr. ADELA PĂTRAȘCU 
1. Privire comparativă asupra posibilității de menținere a contractului în contextul existenței unui viciu de 
consimțământ 
2. Analiză asupra modalităților de exteriorizare a consimțământului 
3. Doctrină și jurisprudență în materia dolului, ca viciu de consimțământ 
4. Analiză comparativă asupra prescripției extinctive și decăderii 
5. Doctrină și jurisprudență în materia efectelor nulității 
6. Analiză teoretică și practică în materia legii aplicabile actului juridic civil 
7. Doctrină și jurisprudență în materia leziunii, ca viciu de consimțământ 
8. Studiu teoretic și practic în materia capacității de a încheia actul juridic civil 
9.  Abordare teoretică și practică a cerințelor valabilității cauzei actului juridic civil 
10. Reorganizarea persoanei juridice 


